
SPACE TOWER
Решение за складирање



Повеќе простор 
во кујната
До SPACE TOWER се пристапува со импресивна леснотија. 
Обезбедува доволно простор за вашите намирници и може да 
се прилагоди на индивидуалните потреби на секој. Го прави 
лесно секојдневното користење.
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Работен тек – Практичност

Важно е луѓето дa имаат пристап до 
нивните намирници кога ја користат 
нивната кујна поради што SPACE TOWER 
треба да се наоѓа на лесно достапно место 
во просторијата овозможувајќи добар тек 
на работа. www.blum.com/workflow
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Пристап од три страни

SPACE TOWER ја користи целата 
длабочина на елементот. Благодарение 
на целосното извлекување се има лесен 
пристап до сите производи кои се 
складирани од лево, од десно, но и од 
напред.

Целосна видливост

Секоја фиока со извлекување може да 
се отвори поединечно и содржината на 
истата е целосно видлива од горната 
страна. Тоа значи дека може брзо да се 
пронајде предметот кој е потребен и потоа 
лесно да се извади од горе.

Лесна оперативност

Потребно е само да ја отворите фиоката 
во која се наоѓаат потребните работи. 
Благодарение на лесната оперативност, 
SPACE TOWER е неверојатно погоден за 
употреба.

Целокупен пристап
Поголемите елементи за складирање се 
користат почесто отколку што се мисли. 
Причината е во фактот што тие навистина треба 
да бидат погодни за употреба. Благодарение 
на SPACE TOWER  фиоките со целосно 
извлекување може да се отвораат поединечно, 
давајќи јасна видливост и директен пристап до 
производите кои се складирани.
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Флексибилно 
складирање
Примарната цел на SPACE TOWER е да обезбеди 
доволно простор за складирање. Ова паметно 
решение за елементот целосно го користи 
достапниот простор. 

Производ на 
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Високи, затворени фиоки

Високите затворени кутии за фиоки обезбедуваат 
сигурно складирање на намирниците, што значи дека 
ништо не може да испадне од страна или одзади.

Флексибилни внатрешни организатори

Внатрешните системи за организација убаво го 
организираат просторот за складирање и овозможуваат 
да се одржува сè убаво и уредно. Тие, исто така, безбедно 
ги држат садовите со брашно, шеќер и ориз за да не се 
превртат.

Висока носивост

Секое извлекување може да се пофали со висока 
стабилност и импресивна носивост (до вкупна тежина 
од 70 килограми) така што елементот може безбедно да 
држи дури и тешки предмети, како на пример шишиња 
или тегли.

Простор - Оптимизација

SPACE TOWER обезбедува многу 
простор за складирање на голем 
број предмети и целосно го користи 
просторот кој е достапен во кујната. 
Практичните додатоци за внатрешна 
организација на фиоки овозможуваат 
флексибилност и ги одржуваат 
складираните работи во добра 
состојба и уредени.

www.blum.com/space
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Широк спектар 
на опции
SPACE TOWER доаѓа во сите висини, ширини 
и длабочини и може да се прилагоди на 
индивидуалните потребни за простор за 
складирање. Широкиот опсег на опции значи дека 
овој практичен елемент за складирање го користи 
секој сантиметар од просторот кој е достапен во 
кујната.

Движење – Квалитет

Движењето со врвен квалитет е вистински фактор 
за добро чувство и го олеснува секојдневното 
користење на кујната. SPACE TOWER може да се 
опреми и со електричен или механички систем 
за поддршка на движење за да одговара на 
специфичните потребни. www.blum.com/motion
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Дури и да е тесно

SPACE TOWER e идеален и за 
тесни кујни бидејќи дури и 
помалите модели можат да 
складираат големи количини 
на храна.

Или широко

Доколку вашата кујна е 
попространа, широкиот 
елемент на SPACE TOWER 
обезбедува доволно простор 
за чување на храна за големо 
семејство.

Најголема удобност

Извлекувањата се отвораат 
автоматски со помош на 
SERVO DRIVE електричниот 
систем за поддршка на 
движењето – лесен допир е сè 
што е потребно. BLUMOTION 
обезбедува лесно затворање 
без напор.
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Компатибилен со сите 
системи на фиоки
SPACE TOWER дава голема слобода за дизајн. 
Елементот за остава SPACE TOWER може да се 
имплементира со LEGRABOX, MERIVOBOX и TAN-
DEMBOX – систем за фиоки со метални страници 
кои даваат бескраен простор за дизајн. Можете да 
создадете конзистентен дизајн низ целата кујна 
доколку клиентот го сака тоа.

LEGRABOX

Со своите супер тенки страни на фиоките и бројните 
опции за прилагодување, LEGRABOX е систем за фиоки 
за максимална флексибилност на дизајнот.

MERIVOBOX

MERIVOBOX е базиран на концептот за платформа, 
овозможувајќи да комбинирате различни додатоци од 
страната на фиоката како што сакате.

TANDEMBOX antaro

Ефикасниот систем на TANDEMBOX antaro има јасен 
правоаголен дизајн и безвременски изглед.
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Во секој станбен 
простор
Ова практично кујнско решение е погодно и за други 
простории за живеење. SPACE TOWER обезбедува 
доволно простор за складирање и лесен пристап до 
содржините така што е идеален и за спални соби, 
ходници и бањи.

Производ на 
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SPACE TOWER обезбедува доволно 
простор за складирање и лесен пристап 
до содржините што го прави идеален за 
спални соби. 

Тоалетите во бањите се чуваат убаво и 
уредно и се веднаш при рака. SPACE 
TOWER опремен со LEGRABOX чист со 
свилено бела мат.

13



Одличен дизајн опсег
За да се осигураме дека SPACE TOWER ги воодушевува корисниците, 
составивме неколку корисни совети за дизајн за планирање. Фиоките 
може флексибилно да се постават во елементот за да можете да ги 
приспособите ентериерите на предметите за складирање. Ова дава 
уште поголема слобода на дизајност.

Во високи елементи 
практично е да се има 
полица што е јасно видлива 
од предната страна како 
највисоко ниво. Внатрешната 
фиока под него го олеснува 
пристапот до предметите за 
складирање од страна.

Можете да ги поставите 
внатрешните фиоки на 
различни висини во 
елементот така што ниеден 
предмет нема да биде 
превисок за складирање.

Доколку шарката е 
монтирана над највисоката 
фиока, тогаш истата може 
да се вметне точно на дното, 
користејќи го максимумот од 
последните милиметри од 
употребливиот простор за 
складирање.

Производ на 
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Со помош на онлајн 
конфигураторот на 
производот е едноставно 
да се одредат кои окови и 
позиции за бушење ви се 
потребни. Само посетете го: 
www.blum.com/configurator

За информации за 
планирање, посетете: 
www.blum.com/spacetower
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Blum идеи за 
практични кујни
Кујните мораат да ги издржат напорите на 
секојдневното користење. Blum веќе со години ги 
истражува потребите на корисниците на кујните и дојде 
до многу идеи како модерната кујна да ја направи уште 
попрактична.

За сите информации 
за практичните кујни

www.blum.com/ideas

Производ на 
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Тек на работа – Практичност

Подготовка на оброк и чистење 
се секојдневни активности или 
„работни текови“. Доколку чувате 
сè на местото каде што треба тогаш 
работата во кујната ќе ви тече како 
подмачкана.

Простор – Оптимизација

Никогаш нема да имате доволно 
простор за складирање. Сепак, 
просторот за складирање кој ви 
е навистина потребен зависи од 
вашите барања. Внимателното 
планирање ќе ви овозможи 
во целост да го искористите 
расположивиот простор.

Движење – Квалитет

Оковите од врвен квалитет даваат 
поголема удобност и го прават 
полесен вашиот живот. Мебелот би 
требало да се отвора лесно, лесно да 
лизга, дури и кога е силно оптоварен 
и да се затвора лесно и без напор со 
BLUMOTION.
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Инспирација
Веруваме дека идеите 
можат да го движат светот. 
Нудиме иновативни окови, 
инспиративни концепти на 
мебел и соодветни услуги за 
да можеме да ги претвориме 
вашите идеи во реалност. 
Водени од вашите потреби, 
меѓународните трендови и 
заедничката визија за подобар 
квалитет на живеење дозволете 
ни да работиме заедно за да 
создадеме подвижни идеи.

Производ на 
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Квалитет на живеење

Сакаме да уживате во 
поголема удобност и 
функционалност кога го 
користите мебелот.

Палета на производи

Сè од еден извор: Нашата 
широка палета на производи 
ви овозможува да бидете 
во тек со сегашните и идни 
трендови.

Инспирација

Ги следиме светските 
трендови и се стремиме 
да креираме решенија за 
иднината. Сакаме да ги 
споделиме нашите сознанија 
со вас.

Иновации

Остануваме во движење. 
Љубопитноста и 
истражувачкиот дух не 
движат за да развиваме нови 
производи и услуги за вас.

Услуги

Ги поддржуваме вашите 
секојдневни акции со 
проспособени услуги 
адаптирани на вашите 
процеси.

Квалитет

Постојано се стремиме 
да ги подобриме нашите 
производи и услуги.

Доверба

Ја преземаме одговорноста 
за партнерствата, нашите 
вработени, општеството и 
животната средина.

Јулиус Блум го почна нашето 
патување во 1952 година 
со столбови од потковица. 
Денес снабдуваме клиенти 
во повеќе од 120 земји со 
иновативни окови.
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Киро Глигоров бр.3 
Скопје, 
Република Македонија

+389 2 2461-664 
+389 2 2461-089

Сите права се заштитени © 2022 Новомак ДООЕЛ

Вашите идеи во акција

www.novomak.com
shop.novomak.com


